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REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU 
„Sztuka nauki. Kompleksowe poszerzenie oferty edukacyjno - wychowawczej Gimnazjum 

nr 24 w Zabrzu”. 
Nr: WND-POKL.09.01.02-24-013/10. 

Wstęp 

1.  Regulamin określa warunki udziału w projekcie „Sztuka nauki. Kompleksowe poszerzenie 

oferty edukacyjno- wychowawczej Gimnazjum nr 24 w Zabrzu”. 

2. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia 

i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych  

i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 

dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

3. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów/ic Gimnazjum nr 24                         

i uczniów/ic klas szóstych Szkoły Podstawowej nr 30  poprzez poszerzenie oferty 

edukacyjno- wychowawczej szkoły dla grupy 250 uczniów/uczennic.  

4. Realizacja projektu w Gimnazjum nr 24 w Zabrzu ul. Ludwika Zamenhofa 56, 41-813 

Zabrze; okres od 01 lutego 2011r. do 31 stycznia 2013r. 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

1. Projekt - oznacza projekt „Sztuka Nauki. Kompleksowe poszerzenie oferty edukacyjno-

wychowawczej Gimnazjum nr 24 w Zabrzu” nr WND-POKL.09.01.02-24-013/10, 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

2. Szkoła - oznacza Gimnazjum nr 24 w Zabrzu – Helenka ul. Ludwika Zamenhofa 56;  

Szkołę Podstawową nr 30 w Zabrzu ul. Wawrzyńskiej 11; 

3. Zespół zarządzający projektem: oznacza szkolnego koordynatora/rkę projektu, 

specjalistę/stkę ds. rekrutacji i dokumentacji merytorycznej, specjalistę/stkę ds. 

wyjazdów edukacyjnych i konkursów, pracownika ds. obsługi finansowo- księgowej; 
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4. Uczestnik/czka projektu – uczeń/uczennica szkoły zakwalifikowany do udziału 

w projekcie, 

5. Komisja rekrutacyjna – komisja powołana przez szkolnego koordynatora projektu w celu 

przeprowadzenia rekrutacji uczestników/czek do projektu składająca się  

z: koordynatora projektu, specjalisty ds. rekrutacji i dokumentacji merytorycznej, 

specjalistę ds. wyjazdów pozaszkolnych i konkursów.  

§ 2 

Wsparcie udzielane w ramach projektu oferowane będzie uczestnikom/czkom projektu 

w następujących formach: zajęcia wymienione w punkcie 1 oraz zajęcia wyszczególnione  

w punktach 2 – 5. 

1. Z nauczycielami/nauczycielkami Gimnazjum nr 24: 

a) Nobliści z bliska. 

b) Lektury ściśle odczytane. 

c) Obywatel w podróży. 

d) Matematyka praktyczna. 

e) Biologia doświadczalna. 

f) Fizyka na co dzień 

2. Z pracownikami/czkami naukowymi Uniwersytetu Śląskiego: 

a) Małe kroki człowieka- wielkie kroki ludzkości. Przełomy w historii nauki, 

b) Kosmos na Ziemi. Nowoczesna technologia w codziennym użytku, 

c) Wiem, że nic nie wiem. Możliwości i granice współczesnej nauki. 

3. Indywidualne i grupowe warsztaty z psychologiem. 

4. Doradztwo edukacyjno- zawodowe. 

5. Dodatkowe zajęcia tematyczne: 

a) „Język to nie problem” – zajęcia z języka angielskiego, 

b) „Język to nie problem” – zajęcia z języka niemieckiego, 

c) „Komputer- moje narzędzie”- zajęcia informatyczne, 

d) Akcydentalna Trupa Teatralna, 

e) zajęcia plastyczne, 

f) zespół muzyczny Septyma, 
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g) rękodzieło artystyczne, 

h) siłownia/fitness, 

i) aerobic/taniec, 

j) gry zespołowe, 

k) gry podwójne, 

l) basen/nauka i doskonalenie pływania, 

6. Każdy uczeń/uczennica bierze udział we wszystkich zajęciach wymienionych w punkcie 1 

oraz w jednym lub kilku zajęciach wymienionych w pkt.5. 

7. Udział uczniów/nic w zajęciach jest nieodpłatny. 

8. Odpowiedzialność za bieżącą obsługę zajęć należy do koordynatora projektu 

i osób prowadzących poszczególne zajęcia.  

9. Zajęcia odbywać się będą na terenie szkoły lub w miejscu uzgodnionym przez 

prowadzącego ze szkolnym koordynatorem projektu. 

Kryteria uczestnictwa w projekcie 

§ 3 

1) Rekrutacja odbywa się w szkole biorącej udział w projekcie i poprzedzona jest akcją  

informacyjno- promocyjną skierowaną do uczniów i ich rodziców; 

2) Udział w projekcie jest dobrowolny; 

3) Do ubiegania się o udział w projekcie uprawnieni są uczniowie/nnice, którzy spełniają 

łącznie następujące warunki: 

a) są uczniami/uczennicami szkoły, o której mowa w § 1 pkt 2; 

b) złożyli dokumenty, o których mowa w § 5 pkt 3; 

c) są zainteresowani udziałem w zajęciach w ramach projektu; 

d) przedstawili oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

4) Pozostałe kryterium – średnia ocen – uwzględniane jest indywidualnie do 

  poszczególnych form wsparcia.  

§ 4 

1. Liczbę uczestników/czek projektu ustalono na 250 uczniów/uczennic w czasie realizacji 

całego projektu.  
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2. Uczeń/uczennica może uczestniczyć we wszystkich zajęciach wymienionych w pkt. 1 &2 

oraz w jednym lub kilku rodzajach zajęć z pkt. 5 &2. 

 

Procedura rekrutacji  

§ 5 

1. Rekrutacja uczestników/czek odbywać się będzie w szkole biorącej udział w projekcie  

w terminach wskazanych poniżej: 

na rok szkolny 2010/2011: od 01 lutego 2011r. do 23 lutego 2011r., 01 września 2011r. 

do 19 września 2011r, 01 lutego 2012r. do 10 lutego 2012r., 01 wrzesień 2012 do                          

7 wrzesień 2012r.  

2. W przypadkach szczególnych rekrutacja może przebiegać poza terminem wyznaczonym 

w ust.1 celem zebrania uczestników do projektu.  

3. Warunkiem ubiegania się o uczestnictwo ucznia/uczennicy w projekcie jest złożenie 

następujących dokumentów: 

a) deklaracja uczestnictwa w projekcie (zał. nr 1 do Regulaminu); 

b) dane uczestnika/czki projektu podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego (zał. nr 2  

do Regulaminu); 

c) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisane 

przez rodzica/opiekuna prawnego (zał. nr 3 do Regulaminu). 

d) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w projekcie (zał. nr 4 

do Regulaminu),  

4. Dokumenty, o których mowa w pkt 4 należy składać w szkole realizującej projekt  

w terminach podanych w pkt. 1. 

5. Dokumenty rekrutacyjne oraz regulamin rekrutacji dostępne będą w sekretariacie szkoły, 

u specjalisty ds. rekrutacji oraz na tablicy informacyjnej projektu.  

6. Komplet dokumentów należy dostarczyć specjaliście ds. rekrutacji  

w wyznaczonym terminie. 

7. Zajęcia będą realizowane cyklicznie tak, aby wszyscy uczniowie mogli wziąć w nich udział. 

8. Wyboru uczestników/czek projektu dokonuje komisja rekrutacyjna powołana przez 

szkolnego koordynatora projektu. 
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9. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z polityką równych szans, w tym równości płci. 

10. Z posiedzenia komisji rekrutacyjnej sporządzany zostanie protokół (zał. nr 5 do 

Regulaminu) zawierający: 

a) wykaz osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie z uwzględnieniem konkretnej 

formy wsparcia (zał. nr 6 do Regulaminu), 

11. Wykaz osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, z uwzględnieniem konkretnej 

formy wsparcia, podlega zatwierdzeniu przez szkolnego koordynatora projektu oraz 

upublicznieniu na tablicy informacyjnej. 

12. Uczestnik/czka projektu zostaje powiadomiony/na przez szkolnego koordynatora 

o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie (zał. nr 7 do Regulaminu). 

Obowiązki uczestnika/uczestniczki 

§ 6 

1. Uczniowie zakwalifikowani do projektu mają obowiązek punktualnie i regularnie 

uczestniczyć we wszystkich wybranych przez siebie zajęciach.  

2. Uczestnicy zobowiązani są do potwierdzania swojej obecności na każdych zajęciach. 

Potwierdzenie obecności następuje poprzez złożenie podpisu na liście obecności. 

3. Nieobecność ucznia usprawiedliwia pisemnie rodzic/opiekun prawny. 

4. Uczeń może zrezygnować z udziału w projekcie. Rezygnacja musi być złożona w formie 

pisemnej, podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego oraz uczestnika projektu. 

5. W przypadku wielokrotnych nieusprawiedliwionych nieobecności uczeń zostaje  

z wybranej formy wsparcia; w jego miejsce zostaje przyjęty uczeń z listy rezerwowej.  

6. Uczeń wypełnia ankiety monitorujące rezultaty jego udziału w projekcie. 

Uwagi końcowe 

§ 7 

1. Udzielania wsparcia zaprzestaje się, gdy uczestnik/czka projektu: 

a) Przerwał/ła naukę w szkole, 

b) podczas zajęć prowadzonych w ramach projektu naruszył/ła zasady współżycia 

społecznego i normy etyczne obowiązujące w szkole, 

c) w uzasadnionych przypadkach zgodnie z zapisami § 6 pkt 3 regulaminu, 

zrezygnował/ła ze wsparcia. 
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§ 8 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają 

odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  

a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego,  

w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. 

2. Nadzór nad prawidłową realizacją zapisów Regulaminu powierza się zespołowi 

zarządzającemu projektem, 

3.  Regulamin obowiązuje od 01 lutego 2011r. do 31 stycznia2013r. 

 

Spis załączników: 

1.Załącznik nr 1 - deklaracja uczestnictwa w projekcie; 

2.Załącznik nr 2 - dane uczestnika projektu; 

3.Załącznik nr 3 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

4.Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych uczestnika projektu; 

5.Załącznik nr 5 - protokół z posiedzenia prac komisji rekrutacyjnej; 

        6. Załącznik nr 6 - wykaz osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie z uwzględnieniem konkretnej formy wsparcia; 

        7. Załącznik nr 7- informacja o zakwalifikowaniu ucznia do określonej formy wsparcia w projekcie; 

     

 

 

 

Regulamin rekrutacji zaktualizowano w dniu 28 czerwca 2012r. na spotkaniu zespołu 

zarządzającego projektem.   


